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I slutningen af maj 2018 udkom Lars Dane-

skovs nye roman Stenfjæs. På Forlagets hjem-

meside står der om bogen:

Med Stenfjæs tager Lars Daneskov igen 

arven op efter Ole Lund Kirkegaard og leve-

rer en sprudlende, sjov fortælling om børn og 

venskaber, om sære voksne og alle deres ord 

og tavshed, og ikke mindst om hvad der sker, 

når man ønsker sig alt muligt, og det hele 

pludselig går i opfyldelse.

Det vil jeg gene tale med ham om. Vi 

kender jo nok – i hvert fald de "este – Lars 

Daneskov som en dygtig og prisbelønnet ra-

diovært og -redaktør med en meget behage-

lig stemme, men ud over det har han faktisk 

skrevet adskillige børnebøger, og nu udkom-

mer så denne magisk-humoristiske fortælling 

om den fantasifulde pige Lulu.

Jeg har sat ham stævne på forlaget for at 

tale med ham med baggrund i den fortælling, 

der med sproglig fantasi og iderigdom udfol-

der sig for fuld skrue.

Ikke så god til at være voksen

• Du skriver om Lulu – eller hun siger selv, at 

det er den slags, man opdager, når man både 

har en god fantasi og en mor, der er dame-

frisør.

• Det betyder vel, at vi skal med på Lulus 

fantasirejse, men det skal ske på et bestemt 

grundlag, nemlig at denne spændende pige 

har en lidt kedelig damefrisørmor, der er god 

til at klippe lige, og en lige så kedelige far, der 

ua"adeligt skal til møde med kommunen? På 

den baggrund udfolder hun sin fantasi? Og 

hun er jo først og fremmest et ordmenneske?

- Jeg kan kende enormt meget af mig selv 

i Lulu. Hun har denne lidt barnlige tilgang til 

verden, og den synes jeg faktisk selv, at jeg 

har endnu. Jeg kan – selv her i min relativt 

høje alder sidde til forældremøde i mine børns 

skole og føle mig for ung til at være der.

- Når jeg f.eks. sidder og kigger for længe 

på en PowerPoint eller noget andet, så kan 

jeg mærke, at mine tanker glider på vandring, 

fuldstændig lige som da jeg var dreng. På den 

måde er jeg ikke altid så god til at være vok-

sen.

- Når jeg kører i min bil og ser et vejskilt, 

begynder min hjerne også straks at lege med 

bogstaverne på skiltet for at se, hvad der kan 

komme ud af det. Hvis der f.eks. står Tulstrup, 

så kunne man ved at bytte om på bogstaver-

ne få der til at stå Slut Prut.

- På samme måde begynder jeg hurtigt 

at digte historier på, når jeg ser nogle skæve 

mennesker i S-toget eller får øje på en mand, 

der har fået klippet sin nakke mærkeligt. 

Med barnets blik 
Interview med forfatteren Lars Daneskov, der er optaget af, hvordan et barn #nder sin plads. 

Af Eiler Jensen

Lars Daneskovs første bog 

om Stenfjæs udkom i maj 

2018 (illustreret af Char-

lotte Pardi, Høst & Søn, 

149 sider, 199,95 kr.), og 

anden bog, Stenfjæs går 

igen, er bedudet at ud-

komme i foråret 2019.
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Ofte de samme temaer

• Hvis man nu – for at vende tilbage til Lulu – 

ser hende over for sin far og mor, så kan man 

sige, at forældrene lider af det samme. De sy-

nes, at alt, de foretager sig, er uendelig vigtigt 

– men det er dog i læserens øjne ligegyldigt, 

hvad enten det handler om at skulle til møde 

med kommunen eller at klippe lige?

- Jeg kan mærke, at mine bøger på mange 

måder ligner hinanden. Det er ofte de samme 

temaer, der kryber ud af mine #ngre.

- Jeg er meget optaget af, hvordan barnet 

#nder vej eller plads i en verden, der er be-

folket med forvirrede voksne, der har glemt, 

hvad de drømte om engang, og er sandet til 

i trummerum og kalender. En voksenverden, 

hvor legen er blevet væk.

- Her interesserer det mig at #nde ud af, 

hvordan det stiller et barn. Hvordan #nder 

barnet sin plads her? Det gør det ofte med 

sin fantasi.

• Der er jo to af den slags børn i din bog, 

nemlig Lulu og Otto, hendes ven, men han er 

det mere på forsigtighedens grund? 

- Ja, og det er jo mit privilegium som den, 

der skriver fortællingerne, at jeg kan splitte 

mig op i "ere personer. I Stenfjæs er jeg f.eks. 

både Lulu og Otto.

- Lulu er den legesyge, der lader fantasien 

blomstre vildt. Otto er ham, der tvunget af si-

tuationen er nødt til at være en lille, for tidligt 

voksen, der må tage ansvar, fordi der er pro-

blemer derhjemme. Sådan har jeg også været.

Må ikke virke for karikeret 

• Har den subsistensløse Sulebæk ikke også 

nogle af disse barnlige karaktertræk?

- I forhold til Sulebæk, der er den mærke-

lige mand, der samler affald og bor omme i 

gården, kan man sige, at vi møder ham, som 

barnet vil se ham. Børnene er umiddelbart 

bange for ham. Han fremstår farlig, fordi de 

aldrig har talt med ham.

- Han ser fremmed ud, han er en skikkelse, 

man ikke har lyst til at bevæge sig hen til, så 

de nærmer sig ham kun nødtvunget, men da 

de først får talt med ham, løser det sig op. Det 

viser sig, at han er god nok.

• Man kan vel sige, at Sulebæk adskiller 

sig fra de øvrige voksne ved at være en vir-

kelig spændende person i modsætning til de 

øvrige voksne, som jo er ret kedelige?

- Jeg synes, jeg har gjort ret meget for, at 

de voksne ikke skal virke alt for karikeret, selv 

om jeg selvfølgelig står ved, at der er et ele-

ment af farce og slapstick i det meste af det, 

jeg skriver.

- Jeg har forsøgt at beskrive nogle voksne, 

som ligesom de "este i deres sted har parke-

ret legen og måttet indse, at nu er de voksne, 

så fra nu af er det alvor.

- Fra nu af er de nogen, der ikke må tabe 

masker, fra nu af er de nogen, der opfører 

sig ordentligt, passer deres job, går til møder 

med kommunen, al den slags.

Med barnets blik på verden
Interview med forfatteren Lars Daneskov, der er optaget af, hvordan et barn #nder sin plads. 

Lars Daneskov er 

kendt som radiovært og 

-redaktør, men han har også 

skrevet "ere børnebøger og 

ser det som et privilegium, 

at han som forfatter kan 

splitte sig selv op i "ere per-

soner i fortællingerne.


